 28מרץ2018 ,

הזמנה להציע הצעות ליועץ הנדסי בכיר במועצה המקומית תעשייתית נאות חובב
מבוא:
.1

המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב (להלן" :המועצה") מבקשת להעסיק יועץ הנדסי בכיר
(מהנדס מכונות) לתכנון וביצוע פרוייקטים על פי הנדרש.

.2

הליך הבחירה ליועץ ההנדסי אינו בגדר מכרז ,אלא הליך פומבי לקבלת הצעות ,שיבחנו על פי אמות
המידה ושיקולים שנקבעו על ידי המועצה בהתאם להוראות להלן.

.3

הצעת המחיר תוגש בשני אופנים:
בשעות עבודה
גלובלי חודשי
המועצה תשקול בחירת יועץ על פי  70%מדדי איכות ו 30% -הצעת מחיר.

.5

את ההצעה יש לשלוח במייל לכתובת  MIHRAZIM@NEHO.ORG.ILוזאת עד ליום 15/04/2018
בשעה .12:00

.6

עם היועץ הזוכה ,ייחתם הסכם לשנה ובו אופציות להארכה עד ל 5 -שנים כולל.

.4

השירותים המבוקשים:
.1

היועץ יקים תשתית לתפעול ואחזקה למתקני המועצה ,החל מרמת תוכנית אב ועד תשתיות מידע
פרטניות ברמת הפריט ,לרבות הטמעת כלי תוכנה במועצה.

ג.

היועץ יכתוב נהלים ותהליכים לאחזקת תשתיות המועצה.

ד .היועץ יבצע בנוסף גם מגוון רחב של מטלות הנדסיות לרבות ייעוץ ושירותים לתשתיות למול כל
מפעלי תעשייה שבתחום המועצה.
ה .היועץ גם יספק שירותי הנדסה לביצוע פרויקטים ומטלות הנדסיות מגוונות (ריכוז/ניהול פרויקטים,
פיקוח וכו') ובמידת הצורך יספק כח אדם מקצועי לצרכים שיתעוררו מעת לעת.

דרישות התפקיד (סף):
 .1בעל תואר מוסמך בהנדסת מכונות ,ומעל  15שנות ניסיון (צירוף תעודות).
 .2ניסיון כיועץ מומחה לאחזקה ותפעול ,להכנת תכנית אב לתפעול ואחזקה (כגון ,RCM
 ,)TPM ,PBL,CBMכולל הוראות ,נהלי תפעול וציוד קריטי.

מדדי האיכות ייבחנו ע"פ הקריטריונים הבאים:
 .3ניסיון מוכח בהקמת תשתיות מידע לרבות נהלים לתפעול ואחזקה של ציוד מתקנים ותשתיות
ומניעת תקלות ושיבושים (כגון  )TS ,FMECAלפחות ל 30 -מפעלים שונים (נא לצרף רשימת
פרויקטים).
 .4ניסיון מוכח בשילוב והטמעת תוכנת אחזקה ותפעול ומוקדי מידע לריכוז ונגישות למידע
ולנתונים ( .)DS ,MRO ,PM ,IETMיש לצרף לפחות  10פרויקטים של הטמעת תוכנה.

 .5ניסיון כיועץ גם מול גופים ממשלתיים ,מוניציפליים.
 .6ניסיון בריכוז ,ניהול וביצוע פרויקטים הנדסיים מגוונים.
חברי וועדת הבחירה לא יהיו חייבים להמליץ ו/או לבחור בהצעה הזולה ביותר.

בברכה,
עו"ד גדי אלפסי
ראש המועצה

